PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA
MILLORA DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA A L’AJUNTAMENT DE
TERRASSA.
APROVADA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les eleccions municipals de l’any 2015 van comportar una modificació substancial del mapa
polític de Terrassa. El vot de la ciutadania va constituir un plenari amb set forces polítiques i la
fi tàcita de l’hegemonia de les forces que havien monopolitzat el debat polític a la ciutat durant
dècades. Més enllà dels acords polítics traçats després dels resultats electorals, és indubtable
que els terrassencs i terrassenques van demostrar amb el seu sentit de vot un canvi evident en
la forma de concebre la política dins de la ciutat.
Les set forces municipals representades en el Ple tenim l’obligació de donar resposta a aquesta
voluntat ciutadana i ser capaços d’assegurar la governabilitat i progrés de la ciutat des de la
diversitat dels nostres propis plantejaments. Les formes de fer política desenvolupades fins al
moment a la ciutat, l’ordenament municipal vigent o els canals de comunicació i participació
amb la ciutadania han quedat obsolets reclamant de la seva revisió i adequació als nous temps.
Les iniciatives aprovades al Ple municipal ja no responen només a un sol color polític sinó que
neixen sempre de l’acord obligat entre diverses formacions polítiques, no sempre amb el
suport del govern municipal, però sempre reflectint la voluntat expressada a les urnes per la
ciutadania. Acord que el govern, com a gestor de la ciutat, té l’obligació de complir per
respecte a una ciutat rica, participativa i diversa.
La complexitat del debat polític dins el consistori obliga a cercar nous camins per obrir-se a la
ciutat i ajudar-nos de tot recurs tecnològic perquè el ciutadà no pugui tenir cap dubte del que
s’acorda, es diu o es debat dins els òrgans de govern de la ciutat.
Tanmateix, la realitat política i l’activació política dels ciutadans ens obliguen a obrir el debat
sobre els reglaments que regulen l’organització municipal per adequar-nos als nous temps i
assegurar la màxima qualitat democràtica a Terrassa.

És per aquest motiu que la Junta de Portaveus de Terrassa adopta els següents:
ACORDS
Primer. El govern municipal assumeix l’obligació de presentar sempre i sense excepció el
programa d’execució de qualsevol proposta aprovada en sessió plenària o acord de junta de
portaveus. L’esmentat informe serà presentat a la Comissió Informativa de l’àrea a la qual es
circumscrigui la proposta en un període inferior a tres mesos. Aquest programa d’execució
serà sotmès a validació i vot.

Segon. Qualsevol impediment d’execució d’una proposta aprovada pel Ple municipal haurà de
ser justificada, si s’escau, amb un informe tècnic jurídic i/o econòmic, en els mateixos
paràmetres descrits en l’acord primer. El govern haurà d’acompanyar sempre aquests
informes d’una proposta d’execució alternativa dels acords aprovats per ser sotmesa a
validació i vot.
Tercer. La Junta de portaveus o òrgan en qui delegui obrirà el setembre de 2016 les reunions
de treball per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal i la seva adequació als
paràmetres de transparència, participació i organització municipal del segle XXI.

